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1 يا ليتني كنت صحابيّا

  السالم عليكم ورمحة اهللا وبركاته

  أعوذ باهللا من الشيطان الرجيم

  ِبْسِم الّلِه الرْمحـَِن الرِحيمِ 

  م على أشرف املرسلني سيدنا حممد وعلى آله وصحبه أمجعني.احلمد هللا رب العاملني والصالة والسال

  أما بعد،

اهللا أن جيمعنا يف ظل عرشه يوم ال ظل إال ظله. اللهم  فإخويت يف اهللا والذي فلق احلبة وبرأ النسمة إين أحبكم يف اهللا (وأسأل
  اجعل عملنا كله صاحلًا واجعله لوجهك خالًصا وال جتعل فيه ألحد غريك شيًئا).

  كيف حالكم مع اهللا؟.. أحبيت يف اهللا

  ،،، إخويت

��������������	�
���� �

.. يا ليتنا عشنا حيام.. ]73[النساء:  }يَا لَيَتِني ُكنُت َمَعُهْم فََأُفوَز فـَْوزًا َعِظيًما{ ..اأريد أن أجد من كٍل منكم صحابيً  إنين
  معه، وعشنا معه (فداه أيب وأمي ونفسي رسول اهللا).. صلى اهللا عليه وسلم.رأينا النيب، وغزونا معه، وأكلنا معه، ومسعنا منه، هاجرنا 

س، وطلحة، ، وأنَ معاذ( :أن أجد بني أمساء أبنائنا إنين أحلم أن أجد يف هذا العصر جيًال كجيل الصحابة، شيء طيب..
أن أرى معاًذا كمعاذ! وأنًسا كأنس! غ األمساء من مضامينها.. أشتهي ، شيء مجيل!! لكن أخشى ما أخشاه أن تفر )وعمر، وعلي

  كطلحة! وعمر كعمر! يا ليتين ..!!  وطلحةً 

نَـُهْم تـََراُهْم رُكعًا ُسجدًا {يقول ريب، وأحق القول قول ريب:  مَحمٌد رُسوُل اللِه َوالِذيَن َمَعُه َأِشداء َعَلى اْلُكفاِر رَُحَماء بـَيـْ
 َن اللنجِ يـَْبتَـُغوَن َفْضًال م يِل َكَزرٍْع َأْخَرَج ِه َوِرْضَوانًا ِسيَماُهْم ِفي ُوُجوِهِهم مْن َأثَِر السُجوِد َذِلَك َمثـَُلُهْم ِفي التـْورَاِة َوَمثـَُلُهْم ِفي اْإلِ

ُهم مْغِفَرًة  َشْطَأُه فَآَزرَُه فَاْستَـْغَلَظ فَاْستَـَوى َعَلى ُسوِقِه يـُْعِجُب الزراَع لَِيِغيَظ ِبِهُم اْلُكفارَ  َوَعَد اللُه الِذيَن آَمُنوا َوَعِمُلوا الصاِلَحاِت ِمنـْ
   .29]الفتح: [ }َوَأْجراً َعِظيماً 
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2 يا ليتني كنت صحابيّا

  !!!يا هللا

ما أروع هذا الثناء البالغ يف وصفهم وتشبيههم،  !ما أمجل، وأعمق، وأعظم هذه الصفات اليت وصف اهللا ا الصحابة 
  !!ومدحهم، والرضا عنهم

 ���ذا؟����
�	�ا�
ألننا حباجة إىل إخراج جيل   ؛لننظر كيف عاشوا هذا الدين!.. نتحدث عن الصحابة؛ ن الصحابةنتحدث ع - إخويت- لذلك 

كجيل الصحابة ُميِكن اهللا م للدين.. نتحدث عن الصحابة ألن حال املسلمني اليوم شهادة ضد اإلسالم!.. فُنريد أن نقيم جيًال أو 
  أنه دين احلق. أمة تشهد لإلسالم

نريد أن نتحدث عن الصحابة لنعرف كيف حفظوا هذا الدين.. كيف خدموا هذا الدين.. كيف محلوا هذا الدين.. نتحدث 
عن الصحابة لنرى قوة حفظهم.. لنرى بساطة حياة الصحابة.. لنرى حبهم الصادق هللا وللرسول.. لنرى حبهم للقرآن.. لنرى تطبيقهم 

  مدارسته.. لنرى كيف عبدوا اهللا!!باعهم للنيب.. لنرى تدبرهم للقرآن، ومذاكرة القرآن.. لنرى حبهم للعلم و للسنة وصدق تأسيهم وات

لننظر كيف قام عبد اهللا بن مسعود وحرب القرآن! وأبو موسى األشعري كذلك.. لنرى كيف قام عثمان بالقرآن يف ركعة! كيف 
  سرد طلحة الصوم عشرين سنة! كيف عبدوا اهللا!!!


�	��ھ��ھ*(ء����ا� �

إننا حباجة إىل ذكر أحواهلم، وذكر أخبارهم.. لنحاول أن نبني للمسلمني اليوم، أن هؤالء الصحابة الذين عاشوا حيام مبنتهى 
  البساطة.. كانوا أبطاًال، وكانوا أغنياء النفس.. يتسمون بغىن النفس، كيف عاشوا غىن النفس!! كيف ملكوا غىن النفس!!

  إخويت ،،،

  تداًء.. لنتعرف من هو الصحايب؟؟؟تعالوا اب
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3 يا ليتني كنت صحابيّا


�	�؟�ھ��م��ا� �

   .مسلًما ومات على إسالمه" ρ"من لقي النبي عّرف العلماء الصحايب: بأنه 

 مسلًما""وقوهلم:  .يشمل كل من لقيه يف حياته.. سواء مسع منه أم مل يسمع.. روى عنه أو مل يروِ  "من لقي النبي"فقوهلم: 
.. خرج به "ومات على إسالمه"وقوهلم:  بصحايب (كرسول قيصر) ال صحبة له.وأسلم بعد وفاة النيب.. فليس  افرًاخرج به من لقيه ك

أما من ارتد بعده مث أسلم ومات مسلًما، فقد جزم احلافظ ابن حجر ببقاء اسم  ،من كفر بعد إسالمه.. ومات كافرًا، مل ُميت مسلًما
لقي النيب مسلًما مث مات على اإلسالم".. ألنه رجع إىل إسالمه.. ابُن حجر قال: "صحايب.. الصحبة له.. يعين: هو أسلم وارتد مث 

  الحيكم ا، كمن رجع إىل اإلسالم يف حياته كعبد اهللا بن أيب السرح. - الفرتة الىت عاشها على غري اإلسالم -اجلزئية اليت يف الوسط 

ادة يف التعريف: "الصحايب من لقي النيب مسلًما ومات على إسالمه، وإن مل زي )الباعث احلثيث(وقد زاد ابن كثري رمحه اهللا يف 
  شيًئا". تطل صحبته وإن مل يروِ 

  وهنا يأيت سؤال: 


�	�؟�ا�������م��ھ��� �

ال حسنة ونستطيع أن جنيب على هذا السؤال حني نُِعرف املالئكة: بأم أجسام نورانية قادرة على التشكل والظهور بأشك
  . شأُا الطاعة.خمتلفة.

املالئكة موجودون وإن مل نرهم، دل على وجودهم القرآن، والسنة، واإلمجاع.. فمنِكر وجود مالئكة يكُفر، وهم معصومون من 
    .6]التحريم: [} َال يـَْعُصوَن اللَه َما َأَمَرُهْم َويـَْفَعُلوَن َما يـُْؤَمُرون{الكبائر، والصغائر. قال تعاىل عن املالئكة: 

مل يكن مرسًال إىل املالئكة، ألم ليسوا مبكلفني.. هم معصومون.. هم مفطورون على  ρر الفخر الرازي اإلمجاع على أنه ذك
الطاعة، ورجح الشيخ تقي الدين السبكي أن رسول اهللا كان ُمرَسًال إليهم وقد آمنوا به.. ونستطيع أن نقول.. أن نضع اسم سيدنا 

  من اخلالف. االصحابة خروجً  السالم ضمن أمساء جربيل عليه
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4 يا ليتني كنت صحابيّا

  سؤال آخر: 


�	�؟�ا����م��ھ��� �

م أجسام هوائية لطيفة أاجلن، قال بعضهم: "العلماء اختلفوا يف بيان حقيقة  ،هل هناك جن صحايب؟، فاجلن مكلفون
"، وقال بعض العلماء: "إن تتشكل بأشكال خمتلفة.. منهم املؤمن، والكافر؛ أما الشياطني فهي أجسام نارية شأا الغواية والفساد

حقيقتهم واحدة.. فاملؤمنون من اجلن يسمون مؤمنو اجلن، والكفار من اجلن يسمون شياطني.. هكذا! وهم أجسام نارية عاقلة 
مكلفة، قابلة للتشكل بأشكال حسنة أو قبيحة.. منهم املؤمن، والعاصي، أما الشيطان فهو اسم للعاصي أو الكافر.. ويدل عليه قول 

  .27]الحجر: [ }َخَلْقَناُه ِمْن قـَْبُل ِمْن نَاِر السُمومَواْلَجان  { عز وجل:اهللا

بعث إليهم قطًعا، وهم مكلفون.. فيهم  ρ"أما اجلن فالراجح دخوهلم يف دعوة النيب.. ألن النيب  قال احلافظ ابن حجر: 
نـََفًرا ِمَن اْلِجن َيْسَتِمُعوَن اْلُقْرآَن فـََلما َحَضُروُه قَاُلوا َأْنِصُتوا فـََلما ُقِضَي َوِإْذ َصَرفْـَنا ِإلَْيَك { صاة، وفيهم الطائعون؛ قال سبحانه:العُ 

 *قـُْرآنًا َعَجًبا ُقْل ُأوِحَي ِإَلي َأنُه اْسَتَمَع نـََفٌر ِمَن اْلِجن فـََقاُلوا ِإنا َسِمْعَنا {وقال تعاىل:  ،29] األحقاف:[ }َولْوا ِإَلٰى قـَْوِمِهْم ُمْنِذرِينَ 
  فثبت أن من اجلن صحابة.. من اجلن املؤمن صحابة. .1-2]الجن: [ }يـَْهِدي ِإَلى الرْشِد َفآَمنا ِبِه َوَلْن ُنْشِرَك ِبَربـَنا َأَحًدا

حسٌن.. إذا عرفنا أن الصحايب هو الذي لقي النيب وآمن به ومات على ذلك، وأن من املالئكة صحابة كجربيل، وأن من اجلن 
  إىل دينه. كالذين استمعوا إىل النيب وآمنوا به ومضوا دعاةً   ،صحابة

  رف الصحايب؟فكيف إذاً يُع

 َ�
�	�؟�!ُ��ف�	�ا� �

  يعرف الصحايب بعدة أمور:

  رالتواتُ : أولها

  "وهو رواية العدد الكثري عن العدد الكثري الذين يستحيل تواطؤهم على الكذب". - 

مائة) رووا وقالوا: إن هذا صحايب. وروى عن املائة مائة.. ال أقصد  ،مخسة عشر، عشرين ،مبعىن أن كثريًا من الناس (عشرة 
ة عشر.. أربعني.. مائة.. الكثري! الذين يستحيل تواطؤهم على قالوا: العدد الكثري كم؟ عشرة.. مخس - حتديد العدد وإمنا العدد الكثري

  .ستحيل أن يتفقوا على كذبة واحدةالكذب.. ي
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5 يا ليتني كنت صحابيّا

إذاً، نَعِرف الصحايب بالتواتر كأيب بكر، وعثمان وعلّي وبقية العشرة املبشرين باجلنة، عرفنا أم صحابة بالتواتر، نُِقَل هذا 
  عمر.بالتواتر، األمة كلها تقول: أبو بكر، و 

  الشهرة القاصرة عن حد التواتر :اثانيً 

هناك فرق بني احلديث املتواتر واحلديث املشهور.. احلديث املتواتر الذي رواه عدد كثري يستحيل تواطؤهم على الكذب،  - 
ة ثانية بعدد قليل خبالف احلديث املشهور.. : الشهرة القاصرة عن حد التواتر.. مبعىن يكون مرويًا يف طبقة بعدد ضخم جًدا، ويف طبق

  جًدا.

صحيح  – صحيح[ "سبقك بها عكاشة" - مثًال، ضمام بن ثعلبة الذي ربطه الرسول يف املسجد.. مشهور، عكاشة بن حمصن

  مشهور.. صحابة مشهورون. -كل األمة تعرف هذا احلديث،  ]6541: البخاري

  يبقى رقم واحد: التواتر.

  اثنني: الشهرة.

   الصحابة أنه صحابيى عن أحد أن يـُْروَ  :اثالثً 

ُمحََمة بن أيب ُمحََمة الدْوِسي الذي مات بأصبهان مبطونًا، شهد  - مثالً  - أن يُرَوى عن أحد الصحابة أنه صحايب.. كما يف حق
  ، سيأيت معنا احلديث.حكم له بالشهادة ρأبو موسى األشعري أنه مسع النيب له 

  ْخِبر أحُد التابعين بأنه صحابيأن يُ  :ارابعً 

  بناًء على قبول التزكية من واحد عدل، وهو الراجح. - 
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6 يا ليتني كنت صحابيّا

  حابي.. بعد ثبوت عدالته ومعاصرتهأن يخبر عن نفسه (هو) بأنه ص :خامًسا

يستفاد منه معرفة مجع كثري من الصحابة.. يكتفي فيهم بوصف  اضابطً  )اإلصابة(ظ ابن حجر يف كتاب وقد ذكر احلاف - 
  ار.يتضمن أم صحابة، مأخوذ من ثالثة آث

  ذكر ابن حجر ثالثة آثار يؤخذ من جمموعها حكم الصحايب:

1 م كانوا اليؤمرون يف املغازي إال الصحابة، فمن تتبع األخبار الواردة يف غزوات الردة والفتوح وجد من ذلك الكثري.) أ  

ذين ولدوا يف حياة النيب لفدعى له، فكل ا ρولود إال أتى به النيب ) أن عبدالرمحن بن عوف قال: كان اليولد ألحد م2
  صحابة.

) أنه مل يبق باملدينة، وال مبكة، وال بالطائف، وال من بينها من األعراب إال من أسلم وشهد حجة الوداع، فمن كان يف ذلك 3
  يف حجة الوداع وإن مل يرهم هو. ρ الوقت حًيا فهو مندرج يف الصحابة، حلصول رؤيتهم للنيب

ُولدوا يف حياة النيب.. الذين كانوا أحياء يف مكة والطائف واملدينة وما بينها.. يف هذا الوقت! كلهم  الذينو إًذا؛ أمراء املغازي 
  .ρأسلموا ودخلوا يف دين اإلسالم، وحجوا مع النيب 

  وهنا تأيت أخطر وقفة يف موضوعنا كله، وهي:


�	��ا'���ر�%��هللا�حـ����ا� �

  أحبك يف اهللا). - واهللا- ي املسلم.. حبييب يف اهللا (وأنا أخ

  ر!.. اختياρاهللا جل جالله اختار النيب 

َذا اْلُقْرآُن َعَلٰى رَُجٍل ِمَن اْلَقْريـَتَـْيِن َعِظيٍم    .31-32]الزخرف: [ َأُهْم يـَْقِسُموَن َرْحَمَت رَبَك} *{َوقَالُوا َلْوَال نـُزَل هَٰ

  اختار حممد بن عبد اهللا عليه الصالة والسالم. ،ρفاهللا اختار النيب  124]األنعام: [ {الّلُه َأْعَلُم َحْيُث َيْجَعُل ِرَسالََتُه} 
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7 يا ليتني كنت صحابيّا

وكما قلت يف السرية أن يف زمن النيب.. كان مشهورا أن هذا زمن النيب، وتطلع إىل هذه النبوة كثريون من شعراء، وناثرين، 
اختار له أصحابه الذين يكونون  اختار اهللا حممًدا .. لـماρا كانوا يتطلعون ليكونوا نيب هذا الزمان، ولكن اختار اهللا حممدً   اورهبان.. كثريً 

  معه.. العقُل ارُد من اهلوى والتعصـِب حييُل على اهللا يف حكمِته ورمحِته أن خيتار حلمل شريعته أمًة مغمورة، أو طائفة ملموزة.

.. وأن ρ. وهو أن اهللا تعاىل اختار سيدنا حممًدا حنن نريد أن نفهم هذه النقطة؛ ألننا قلنا بأن هذه أخطر نقطة يف املوضوع.
 ..سيدنا النيب هو النيب اخلامت ليس بعده نيب.. الصحابة الذين حوله هم من سيحمل الشريعة، ويبلغوا ملن بعدهم، ومن بعدهم يبلغها

  إىل أن تقوم الساعة.

�����.�س�أح+� �

َل بعد ذلك فالإذاً، الذين سيحملون منه.. هؤالء كأم أنبياء؛ ألم ه بد أن خيتار  م من سيبلغ رسالة اهللا الباقية اليت لن تـَُعد
  للنيب أحسن ناٍس.

  أيقول هذا عاقل.. أيها الناس؟؟!!  .. (هو ده كالم)؟!! ..بالعقل!! ربنا خيتار للنيب صحابة.. يكفرون بعد موته؟!

  خيتار..

  أهذا كالم يقوله عاقل؟! .. أهذا كالم يرضي ربنا؟!.. ؟!اهللاُ جل جاللُه خيتار للنيب أصحابًا يكونون كاذبني

عن الكتاب والسنة، ألم.. هم من وصل لنا القرآن، هم  اعترب دفاعً رمية.. طبقة الصحابة يُ ولذلك كان توثيق هذه الطبقة الك
، واحلفاظ على قدر الصحابة، والدفاع من وصلوا الشريعة، هم الذين محلوا أصول اإلسالم.. لذلك توثيق الصحابة، وتعظيم الصحابة

ا للدين نفسه؛ ألم يستحقون ذلك، بل أستطيع أن أقول: إن الدفاع عن الصحابة، وتقدير الصحابة، عن الصحابة.. يعترب إنصافً 
  .البالغة يف اختيارهم هلذه املهمة العظمى تقديرًا حلكمة اهللاعترب وتعظيم قدر الصحابة.. يُ 

  ا توهينهم والنفوق ما فيه من هدم للكتاب  ،عترب غمزًا يف هذا االختيار احلكيم، وملزًا هلذا االصطفاء الكرمييل منهم، فيُ أم
والسنة والدين وأصول الشريعة.. وهذا سبب مهم جًدا وخطري جًدا، لنتكلم عن هؤالء الصحابة، ونرد على من أخطأ يف حقهم 

  وانتقص منهم.

، اومسو مميزاا.. ما جيعله مطمئنً نصرها، وصفاء جوهرها، زات هذه األمة.. يرى من سالمة عُ املتصفح لتاريخ هذه األمة، وممي
، ألا صارت خري أمة أخرجت للناس، ولكن ابُتِلَي اإلسالم حديثًا مبثل أو أشد مما ابتلي به قدميًا.. املرجفني، واملنافقني، والكذابني
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8 يا ليتني كنت صحابيّا

 الختيارهم للصحبة، واخلطُر أن يكون طعن هؤالء.. قد يكون سوء أدب منهم مع واملخادعني، واحلاقدين على الصحابة، الكارهني
  .اهللا

  ،،، إخويت

  عرفها واعلمها..ادركها و افهمها و اطة خطرية هذه نق

  وبقي يل وقفة معها يف احللقة القادمة.. 

  إخويت يف اهللا ،،،

   ..وأستودعكم اهللا ،أحبكم يف اهللا 

  السالم عليكم ورمحة اهللا.و                             


